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سرانجام نامعلوم لیست های انتخاباتی

دستگاه قضا درباره نمایندگان رد صالحیت شده شفاف سازی کند
نماینده خمینی شهر در مجلس با اشاره به رد صالحیت برخی از کاندیداهای 
مجلس به دلیل مس��ائل مالی، گفت: ضروریس��ت تا پس از دوره نمایندگی 
، دس��تگاه قضا به جرایم آنها رس��یدگی کند. س��یدجواد ابطحی با اشاره به 
رد صالحیت برخی از نمایندگان به دلیل »مس��ائل مالی« از س��وی شورای 

نگهب��ان گفت: اگر دالیل رد صالحیت این نمایندگان به دلیل مس��ائل مالی 
باش��د قطعاً درباره آنها در مراجع قضایی پرونده های تشکیل شده است. وی با بیان 
اینک��ه ش��ورای نگهبان این کاندیداه��ا را تنها به صرف اته��ام، رد صالحیت نکرده 
ب��ا بیان اینک��ه رد صالحیت برخی از کاندیداها به دلیل مس��ائل مالی س��واالت و 
دغدغه هایی را در سطح جامعه و رأی دهندگان ایجاد کرده است، اضافه کرد: ورود 
افرادی با پرنده و مس��ائل مالی در مجلس جایگاه قوه مقننه را زیر س��وال می برد و 

باعث بی اعتمادی مردم نسبت به مجلس می شود.  تسنیم

باید در برابر استراتژی غرب علیه انقالب راهبرد ویژه اتخاذ کرد
 مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ما باید در برابر استراتژی کالن 
غرب در دشمنی با انقالب اسالمی راهبرد و تاکتیک های ویژه خود را داشته 
باش��یم. سردار مسعود جزایری در گفتگویی درباره دشمن شناسی و چرایی 
دش��منی هایی که با انقالب اسالمی در طول ۴۱ سال گذشته صورت گرفته 

اس��ت، گفت: نظریه پردازان غربی معتقدند، انقالب اس��المی ماهیت تمدنی 
غرب را که بر اساس لیبرال دموکراسی ایجاد شده، به چالش کشیده است، لذا باید 
این انقالب نابود ش��ود و اجازه رش��د پیدا نکند از این رو ما باید در برابر استراتژی 
کالن غرب در دش��منی با انقالب اسالمی راهبرد و تاکتیک های ویژه خود را داشته 
باش��یم. وی تصریح کرد: یکی از مولفه هایی که دشمنان بر روی آن تاکید می کنند 
این اس��ت که »ش��ما نمی توانید« در حالی که دنیای غرب می تواند.  ستاد کل 

نیروهای مسلح

کاندیداهای استانی شورای ائتالف تا پایان هفته معرفی خواهند شد
معاون امور استان های شورای ائتالف با بیان اینکه تا این لحظه نتیجه نظرسنجی 
در همه حوزه ها مشخص شده است، گفت: نتیجه نظرسنجی ها که در چندین 
محور انجام ش��ده به صورت مکتوب به کلیه اس��تان ها ارسال شده است. نور 
الدین قدیمی افزود: براساس دستورالعمل و روش جاری که به استان ها اعالم 

شده اس��ت، نتیجه نظرسنجی در جلسه مشترک کمیته های استانی و رؤسا و 
دبیران ش��ورای شهرستان های تش��کیل دهنده حوزه ها و در حضور کاندیداها قرائت 
خواهد شد. قدیمی با بیان اینکه انتخاب کاندیداها بدون دخالت شورای مرکزی ائتالف 
و شورای ائتالف استان ها صورت گرفته است افزود:: در یک حوزه انتخابیه به دلیل عدم 
تایید صالحیت س��ه نفر از کاندیداهای معرفی ش��ده، فقط یک کاندیدا باقی ماند ولی 
چون براساس نظرسنجی ، این تک کاندیدا مقبولیت باالیی داشت، به همین دلیل هم 

به عنوان کاندیدای نهایی همان حوزه معرفی خواهد شد.  فارس 

در حالی که فقط حدود دو هفته تا برگزاری انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی 
زم��ان باقی مانده هنوز تکلیف جریانات و احزاب سیاس��ی درباره حضور یا عدم 
حضور، ارائه لیس��ت و برنامه مش��خص نیس��ت. بر این اس��اس گمانه زنی های 

مختلف درباره نتیجه انتخابات نیز نمی تواند چندان دقیق باشد.
وضعیت دو جریان سیاسی اصالح طلب و اصولگرا حداقل از یک جهت شبیه به 
هم است. اینکه آنها هنوز دچار اختالفات درونی هستند و متاثر از این اختالفات 
نتوانس��ته اند به جمع بندی واحدی دس��ت پیدا کنند. بنابراین تاکتیک هر دو 

جریان فعاًل مشخص نیست.
این ابهام درباره برنامه آنها بس��یار بیش��تر اس��ت و دقیقاً مش��خص نیست چه 
قوانینی قرار اس��ت برای بهبود ش��رایط در وضعیت فعلی تدوین و پیشنهاد می 

دهند.

  وضعیت اصالح طلبان چگونه است؟
جلسه شورای عالی سیاس��ت گذاری اصالح طلبان روز یکشنبه ۱3/۱۱/۱398 
ب��دون نتیجه ای خاص درباره نحوه ش��رکت در انتخابات پایان یافت. البته این 
عدم نتیجه درباره تهران اس��ت اما در شهرستان ها، اصالح طلبان به این جمع 
بندی رس��یده اند که تصمیم گیری و ارائه لیس��ت را به نیروهای همان شهرها 

واگذار کنند.
در واقع جلسه یکشنبه بر اساس اخبار منجر به این شد که اختیار معرفی لیست 
در استان ها به ش��وراهای سیاست گذاری هر استان واگذار شود. همین مسئله 
که حتی در اس��تان ها نیز نتوانسته اند به یک جمع بندی برسند نشان دهنده 

تشتت و اختالف بیش از حد اصالح طلبان است.
قرار اس��ت اصالح طلبان، درباره نتیجه نهایی نحوه حضور در انتخابات بحث و 
رایزن��ی کنند و درباره آن تصمیم گرفته ش��ود. ظاهراً اکثریت اصالح طلبان در 

جلس��ه روز یکشنبه بر عدم ارائه لیست تاکید داشته اند اما بدلیل صحبت های 
محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی الری تصمیمی اتخاذ نکرده اند. 

سعید نورمحمدی، نماینده حزب ندای ایرانیان در شورای سیاست گذاری جبهه 
اصالح طلبان در گفت وگو با تس��نیم درباره جلس��ه یکشنبه گفت: هم موافقین 
و هم مخالفین دادن لیس��ت در تهران نظرات خود را مطرح کردند. در جلس��ه 
رأی گیری در این مورد صورت نگرفت. اما ش��اید اگر در این جلس��ه رأی گیری 
درباره دادن یا ندادن لیس��ت در تهران گرفته می ش��د، عدم ارائه لیس��ت رأی 

می آورد. بر اساس خبر منتشر شده، حزب اتحاد ملت به شدت خواهان و طرفدار 
عدم ارائه لیس��ت اس��ت. حزب اتحاد ملت امروز صبح نیز دوباره در اطالعیه ای 
که از جلسه دیشب خودشان منتشر کرده اند بر این موضع پافشاری کرده اند.
البته بر اساس تحلیل های صورت گرفته غالب بودن نظر عدم ارائه لیست صرفاً 
ب��ه ماجرای تایید صالحیت ها بر نمی گردد و به دالیل دیگری نیز اش��اره می 

شود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-اص��الح طلبان بعد از ائتالف با اعتدالی ها و ناکامی دولت در عمل به وعده ها 
در انتخاب��ات 92، 9۴ و 96، نم��ی خواهند خود را در معرض رای افکار عمومی 

قرار دهند چرا که از نتیجه رقابت آگاهند.
- تاکی��د اصالح طلبان بر عدم توانایی برای ارائه لیس��ت بدلیل مظلوم نمایی و 
ترساندن پایگاه رای خود برای مشارکت بیشتر در انتخابات است. بر اساس این 

تحلیل در نهایت آنها لیستی ارائه خواهند داد.
- تاکید اصالح طلبان بر عدم ارائه لیس��ت به نوعی فرار از واقعیت های مجلس 

دهم و تالش برای فراموشی ناکارآمدهای آن است.
- تاکید اصالح طلبان برای نداش��تن نام��زد انتخاباتی برای فریب اصولگرایان و 

حفظ تشتت آنها تا روز رای گیری است.
الزم به یادآوری اس��ت اص��الح طلبان و اعتدالی ه��ا در انتخابات مجلس دهم 
لیس��تی ائتالفی همراه با برخی اصولگرایان ارائه داده بوده اند که احتمال دارد 

در نهایت نیز چنین رویه ای در پیش گیرند. 

 اصولگرایان، یک یا دو لیست می دهند؟
وضعیت اصولگرایان نیز درباره نحوه شرکت در انتخابات چندان مشخص نیست. 
در حال حاضر بین شورای ائتالف نیروهای انقالب و جبهه پایداری درباره ارائه 

یک یا دو لیست اختالف پیش آمده است. 
شورای ائتالف نیروهای انقالب در تهران روز جمعه ۱۱ بهمن ماه پس از پایان 
فرآیند رای گیری از اعضای مجمع عمومی 7 هزار نفره، لیس��ت 90 نفره ائتالف 
را معرفی کرد. در این لیست نامزدها به چهره ها و افراد باالی 50 سال، جوانان، 
روحانیون و زنان تقسیم شده و قرار است لیست نهایی بر اساس چنین ترکیبی 
بسته شود. از سوی دیگر شورای ائتالف، اسامی ۱0 نفر از اعضای هیئت انتخاب 

که در مجمع عمومی تهران انتخاب شده اند را نیز اعالم کرد.
بر این اس��اس حجت االس��الم مس��عود عالی، س��ید علی ریاض، حجت االسالم 
قاس��میان، حجت االس��الم احس��ان بی آزار تهرانی، کامران دانشجو،رضا روستا 
آزاد، یاس��ر جبراییلی، منوچهر متکی، نادر طال��ب زاده و معصومه آباد انتخاب 
ش��ده اند تا از لیست 90 نفره تهران 30 نفر را به عنوان نامزدها و لیست نهایی 

انتخاب کنند. 
اما همزمان با اقدامات و فعالیت های شورای ائتالف،جبهه پایداری نیز مشغول 
رایزنی برای انتخاب 60 نامزد  بود که در نهایت دو روز بعد یعنی روز یکش��نبه 

۱3 بهمن لیست خود را منتشر کردند. 
مقایس��ه دو لیس��ت جبهه پایداری و شورای ائتالف نش��ان می دهد از مجموع 
90 نف��ر افراد پیش��نهادی ش��ورای ائت��الف و 60 نفر افراد پیش��نهادی جبهه 
پایداری )مجموع ۱50 نفر( در حوزه انتخابیه تهران، 25 نفر مش��ترک هستند 
که عبارتند از: رضا تقی پور انوری، الیاس نادران، محمدحس��ین رجبی دوانی، 
جلیل بشارتی، محمدحسن قدیری ابیانه، بیژن نوباوه وطن، مقداد همتی، وحید 
یامین پور، س��یدنظام الدین موس��وی، مجتبی ثابتی، علی شمسی پور، مجتبی 
ابراهیمی، سیدمحس��ن دهنوی، س��یدعلی قریشی، علی جعفری، احمد نادری، 
مصطفی زمانیان،سیدمیعاد صالحی، س��ید محمود نبویان، مرتضی آقاطهرانی، 
احمد س��لطانی شیخ عالئی، فاطمه آلیا، زهرا ابوالحسنی، سمیه رفیعی، عاطفه 
خادمی. البته فعاًل نمی توان با قاطعیت گفت که در نهایت اصولگرایان با یک یا 
دو لیس��ت وارد انتخابات خواهند شد. بدون شک در صورتی که اصولگرایان دو 
لیس��ت برای تهران ارائه دهند ش��انس موفقیت آنها در انتخابات کاهش خواهد 

یافت.  الف
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حتما اصطالح قطع نخاع را بارها ش��نیده ایم، برای 
قرن ها هرگونه آسیب نخاعی اساسا بدون درمان بود 
و کس��ی که درهر ناحیه از نخاع خود دچار آس��یب 
می شد تمام اندام های پایین تر از آسیب او نیز برای 

همیشه از کار می افتاد.
از دوران باس��تان پزشکان دنبال راه حل این ضایعه 
ب��ودن. راه حل س��لول های بنی��ادی راه حل جدید 
اس��ت. ابتدا روس ها و س��پس چینی ها آزمایشاتی 

کردن که هیچ کدام موفقیت کامل نداشت.
ایران اولین کش��ور جهان بود که در س��ال ۱375 
روش اس��تفاده از سلول   های ش��وآن را به عنوان راه 

ترمیم آسیب نخاعی مطرح کرد.
س��لول های ش��وآن از س��لول های ویژه ی دستگاه 
عصبی هستند که رشته های عصبی را می پوشانند.

ایران از سال ۱379پروژه ی عملی را آغاز کرد. اولین 
آزمایش ها روی جانوران در س��ال ۱38۱ انجام شد 
و سرانجام ایران اولین کشور جهان بود که در سال 
۱385 توانس��ت این شیوه ی اختصاصی را درترمیم 
ضایع��ات نخاعی بطور موفقیت آمی��ز روی بیماران 

آزمایش کند.

اولین شبیه سازی ژنتیکی شده در 
غرب آسیا

اولی��ن جانور جهان که نوعی وزق بود که در س��ال 
۱952 توسط دانشمندان آمریکایی تولید شد.

اولین ماهی شبیه س��ازی شده هم در سال ۱963 
توسط یک دانشمند چینی بوجود آمد.

اما پیچیده ترین جانوران پستانداران هستند. اولین 
جانوری از طبقه پستانداران که بشر موفق به شیبه 
س��ازی ژنتیکی آن شد گوس��فند ماده به اسم دالی 

بود که در انگلستان مورد پژوهش قرار گرفت.
دالی از سلول پس��تان گوسفند دیگر ساخته شد و 
در س��ال ۱996 متولد ش��د. در غرب آسیا ایران از 
نخستین کش��ورها بود که تحقیقات درباره ی شبیه 
سازی ژنتیکی را آغاز کرد. در این زمینه ترکیه مهم  
تری��ن رغیب ای��ران بود. اما در 8 مه��ر ۱385 این 
دانش��مندان ایرانی بودند که  در غرب آس��یا موفق 

شدن پستاندار شبیه سازی شده تولید کنند.

کارنامه
اولین ها

اولین درمان آسیب نخاعی در جهان

دو هفته تا برگزاری انتخابات


